
Aktivita vulkánu Grímsvötn 
 
Sopka Grímsvötn je nejaktivnějším vulkánem Islandu. Nachází přibližně uprostřed největšího 
evropského ledovce Vatnajökull. Sopka Grímsvötn patří k islandským sopkám které leží na 
středoatlantickém hřbetu, který jim dodává magma. Je také situována na stejném puklinovém 
systému jako puklina Laki, ze které proudila v roce 1783 láva o celkovém objemu 15 km3. 
 

 
 
Sopka Grímsvötn je prakticky celá ukryta pod ledovcem 
Vatnajökull. Jedná se o rozsáhlý vulkán s komplexem třech 
kalder (rozsáhlý sopečný kráter) o rozměru 6 × 8 km. Tyto 
kaldery jsou pozůstatkem mohutných předhistorických 
erupcí. Během erupcí historických i té současné dochází k 
výstupu menších porcí magmatu při okraji (nejčastěji jižním) 
hlavní centrální kaldery.  

Aktivita sopky je poměrně častá, poslední erupce proběhly v 
letech 1998 a 2004. Jednotlivé erupce však trvají jen 5-10 
dní. Sopečná aktivita udržuje v kaldeře pod ledovcem jezero 
vytavené vody. Průvaly vody z tohoto podledovcového 
jezera vytvářejí ničivé průvalové záplavy (jökullhlaup). 
Právě průval vody a pokles hladiny jezera pod ledovcem o 
více než 10 m v roce 2004 narušil rovnováhu mezi tlakem 
sopečných plynů a tlakem nadloží a spustil samotnou erupci. 
Vzhledem k rozsáhlým průvalovým záplavám na podzim 
2010 nejsou při letošní erupci rozsáhlejší průvaly 
očekávány. 

Seismická aktivita napovídala o blížící se erupci již 17.5., 
seismicita spojená se samotnou erupcí pak byla zjištěna v sobotu 21.5. v 17.30 místního času 
(18.30 SEČ). Nad ledovec se potom erupční sloupec dostal zhruba ve 22.00 (23.00 SEČ). 
Erupční sloupec stoupal až do výšky 20 km, ale jeho výška se začala rychle snižovat na 
zhruba 10 km. Do vyšších poloh se dostávají zejména sopečné plyny a především vodní pára. 
Sopečný prach je dosti hrubý a rychle z erupčního sloupce vypadává. 

Erupce je v rámci kaldery lokalizovaná zhruba ve stejném místě jako erupce v roce 2004. 
Oproti předchozím erupcím však dochází k mnohem výraznějším deformacím celé sopky. 

 Sopečné systémy Islandu: 

červeně - sopky středoatlantického 
hřbetu 

oranžově - sopky smíšeného zdroje 
magmatu 

žlutě - sopky horké skvrny 

Grímsvötn zakroužkován zeleně 

Zdroj: Sigmundsson, Símonarson, 
Sigmundsson, Ingólfsson: 

The dynamic geology of Iceland

Tvar kráteru (kaldery) sopky 
Grímsvötn zjištěný radarem. 
Zdroj: Nordic Volcanological Center 



Podle prvních předběžných analýz má vyvrhovaný sopečný materiál čedičové složení (SiO2 
50-51 wt. %), a je tvořený převážně sopečným sklem s drobnými krystalky sodnovápenatého 
živce. Obsah vodou volně rozpustitelného fluoru je relativně nízky (5-10 mg/kg). 

Během víkendu vál převážně mírný západní vítr. Nižší rychlost větru a větší velikost částic 
než při loňské erupci vulkánu Eyjafjallajökull, vedly k předpokladu, že letošní aktivita 
vulkánu Grímsvötn by neměla mít na leteckou dopravu nad Evropou vliv. Zavřená byla letiště 
na Islandu a modifikovány byly jen přeletové trasy nad severním Atlantikem.  

Změny směru na severozápadní v nižších výškách a výrazné zrychlení větru během pondělí 
má za následek transport sopečného prachu do větších vzdáleností od místa erupce. Ve 
výškách do 20 000 stop (ca 6 500 m) je významná část sopečného prachu unášena větrem 
směrem nad Evropu. Od úterý jsou proto uzavřena letiště ve Skotsku, Irsku a severní části 
Británie. Očekává se však pokračování postupu sopečného mračna nad severní Německo 
(okolo půlnoci z úterý na středu) a při zachování rychlosti větru dále na Střední Evropu. Ve 
výškách nad 8 000 je veškerý popel unášen západním a severním směrem.  

 

 

Setrvání sopečného prachu v atmosféře je nyní závislé na rychlosti větru. Prachové částice 
jsou však větší než v případě erupce Eyjafjallajökull a měly by tudíž vypadnout ze vznosu 
rychleji. Vzhledem k historii vulkánu Grímsvötn se také nepředpokládá, že by erupce trvala 
tak dlouho jako v případě Eyjafjallajökull. 

 

Odhad rozšíření mračna sopečného prachu o půlnoci z úterý 24.5. na středu 25.5. ve 
výškách 0 až 20 000 stop (6 500 m) 

Zdroj: Londýnské centrum sledování sopečného prachu při Britské meteorologické službě



 


